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Nasze Stowarzyszenie od 1965 r. zajmuje 
się rewalidacją osób z upośledzeniem 
umysłowym i niepełnosprawnościami 
sprzężonymi. 
 
 

 
 

Drodzy Państwo, w 2016             
i 2017 r. kadra Stowarzyszenia 
brała udział w programie               
Erasmus + „Do Przodu”,                     
w ramach którego  uspraw-
niano kompetencje kadry pra-
cującej z osobami dorosłymi                  
z niepełnosprawnością                                 
intelektualną i fizyczną. 

 
Postanowiliśmy zrealizować następujące 
cele:  

 Poznanie nowych narzędzi                  
technologicznych, programów do 
pracy z podopiecznymi i komuni-
kacji między terapeutami. 

 Przygotowanie się do pracy z oso-
bami, którzy pochodzą z różnych 
krajów, nie posługują się/albo                      
w ograniczonym stopniu językiem 
polskim. 

 Mobilizowanie i wspieranie do                 
nauki języków obcych. 

 Kształtowanie umiejętności zarzą-
dzania projektami, współpracy 
między kadrą zarządzająca a pra-
cownikami. 

 Kontynuowanie współpracy                     
międzynarodowej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uczestniczyliśmy w następujących 

szkoleniach: 

 

1. Digital Turn: How to make your 

school more digital (Hiszpania - 

Teneryfa) 

2. Game-Based learning and 

Gamification (Hiszpania - Barcelona) 

3. How to make your school more 

international – a practice-based 

approach (Hiszpania – Costa de Sol) 

4. Fluency and English Language 

Development (Malta) 

5. Best Practices Benchmarking 

course -  (Finlandia/Estonia - Helsinki                

i Tallin) 
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ZAGADNIENIA PORUSZANE 
PODCZAS MOBILNOŚCI: 

 
Best Practices Benchmarking course   
 

  poznanie jednego z najlepszego systemu 
edukacji na świecie 

  wiedza dotycząca wykorzystania 
elementów systemu skandynawskiego                  
w codziennej edukacji. 

  zapoznanie się z nowymi technologiami 
informacyjnymi w nauce 

  nowe sposoby integracji osób 
niepełnosprawnych ze społeczeństwem 

  włączanie otoczenia osób 
niepełnosprawnych w proces 
terapeutyczny 

  edukacja włączająca 

  nawiązanie kontaktów 
międzynarodowych 

  zapoznanie się inną kulturą, zwyczajami, 
obyczajami 

  usprawnienie umiejętności pracy                 
w grupie 

  poznanie nowych sposobów do 
wspierania opiekunów osób 
niepełnosprawnych 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Digital Turn: How to make your school more 
digital 

 

 aplikacja kahoot – do tworzenia zadań, 
ćwiczeń 

 google drive – do komunikacji, przesyłania 
wiadomości, udostępniania materiałów 

 quizzez – aplikacja do kreowania zadań, 
aplikacji, rebusów 

 audio i video – nagrywanie            i edytowanie 
filmów m.in. program Imovie 

 project-based learning - tworzenie zadań 

 e-portfolio & EdShelf - tworzenie zadań 

 MSQRD - aplikacja do tworzenia zdjęć                      
i filmów selfie, na które możemy nałożyć 
bardzo zabawne, zaskakujące efekty 

 padlet – tworzenie informacji, e-portfolio, 
wymiana doświadczeń między kadrą 

 scoop, trello - umożliwiają wizualne 
zarządzanie notatkami 

 plickers- aplikacja, dzięki której możemy 
przeprowadzić szybką sondę 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Game-Based learning and Gamification   

 Adobe Sparks 

 Atrivity 

 Make badges 

 Edmodo 

 https://www.youtube.com/watch? 
v=OVKKosjPRsY 

 https://www.youtube.com/watch?v=o5mc
VZIxN9U 

 umiędzynarodowienie placówki 

 kompetencje społeczne 

 przełamanie stereotypów 

 ciekawość poznawcza 

 kompetencje językowe 
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“How to make you school (institute, 
association) more international?” 

 

 sposoby i nowe możliwości globalizacji 
naszej pracy 

 prezentowanie naszej wiedzy na forum 
międzynarodowym 

 sposoby skutecznego aplikowania na 
zagraniczne stypendia 

 umiejętności zarządzania 
międzynarodowymi projektami 

 nowe kompetencje do pracy  z osobami     
z innych krajów 

 rozwijanie zaciekawienia i tolerancji                 
w stosunku do innych krajów 

 nabycie kompetencji społecznych 

 poprawa płynności w posługiwaniu się 
językiem angielskim 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

English Language Training 

 osłuchanie się z językiem angielskim 

 zwiększenie zasobu słownika biernego i 
czynnego 

 poznanie nowych struktur 
gramatycznych 

 interakcje w języku angielskim 

 przełamanie barier w posługiwaniu się 
językiem 

 rozwijanie umiejętności komunikacyjnych 

 poznanie nowej kultury, zwyczajów 

 usprawnienie umiejętności 
interpersonalnych 

 nawiązanie kontaktów 
międzynarodowych 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serdecznie zapraszamy do 
nawiązania z nami kontaktu w celu 
wymienienia relacji dotyczących 

szkoleń. 

Kontakt:  

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz 
Osób z Upośledzeniem Umysłowym 
Koło w Lublinie 
ul. Rogowskiego 5 
20-840 Lublin 

Kontakt od poniedziałku do piątku w go-
dzinach od 8.00 do 17.00 codziennie. 

tel./fax. 81 742 12 93 
zk.lublin@psouu.org.pl 
 

KRS: 0000008066 

Numer konta: 
Bank PeKaO S.A. I/O Lublin 80 1240 
2470 1111 0000 3221 6635 
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